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 דו"ח ראש המועצה  .1

 . כנסת ח"כ  יולי אדלשטיין  במועצהראש המועצה , עדכן על ביקור יו"ר ה •

של אתר האשפה אשלים  לנוכח חשיפה  מחקירת המשטרה הירוקה  המועצה החליטה על סגירה ( זמנית) •
האתר . ראש המועצה מציין כי ללא קשר לכך אנחנו מצויים בהליכי מכרז להפעלת תפעול המתנהלת על 

הול קפדני של יהאתר מזה מספר חודשים . סיום המכרז והגשת ההצעות התעכבו לאור המורכבות הרבה ונ
ווי צמוד של היועץ המשפטי למועצה . עוד חשוב לציין כי יש הסכמה  עם ההליך על ידי אגף שפ"ה בלי

. 18המשרד להגנת הסביבה לאור התנאים שהוכנסו במכרז, המשרד יסיר את מגבלת סגירת האתר בסוף 
ויאפשר לקבלת הזוכה להסדיר את האתר כך שיוכל לעמוד בתנאי רישוי העסק .  מסמכי המכרז נקנו על ידי 

 יזמים .  8
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שבוע יתקיים המפגש השני ליישום מטרה בתוכנית העבודה של המועצה להסדרת מערכת היחסים בין ה •

הישובים למועצה בכל הקשור למתן שירות לתושבים . תהליך זה הוא אחת ממטרות תוכנית העבודה. 
ודל המפגש הנוכחי נועד לזקק ולהדק את חלוקת האחריות . כל התהליך עתיד להסתיים עד סוף יולי . המ

 .  2019לשנת  תהתקציביחלק מההיערכות ה שיוסכם עליו יהוו
ראש המועצה דיווח למליאה כי אנחנו נמצאים בעיצומו לש מהלך רכישת המכולות האשפה לקראת כניסתו  •

 של קבלן אשפה חדש שנבחר במכרז של אשכול נגב מזרחי ויתחיל לעבוד בסוף הקיץ 
 פו על ידי המועצה . פנסים בתאורת הכניסה לישובים הוחל 85כ  •
 איל מור יוסף מסיים את תפקידו כמנהל מח' נער וצעירים . אילון צחור מרביבים נבחר במכרז למלא את •

  תפקיד מנהל מח' נוער.
ראש המועצה מעדכן שוב על עוד משבר במערכת היחסים בתאגיד מדרשת שדה בוקר . משבר שהנפגעים  •

וך סביבתי . ראש המועצה מדגיש כי קיימת מעורבות רבה והוא ויחידים היו תלמידי התיכון לחינ העיקרים
אישית עוסק בכל במגוון היבטים של המתרחש במקום על אף המורכבות הרבה . יחד עם זאת ההחלטה 

 האסטרטגית שלו היא לטפל בתושבים ופחות לעסוק בפוליטיקה 
 

 20185/060/מתאריך  201850/אישור פרוטוקול  מליאה מספר   .2
 20185/060/מתאריך  201850/מספר  את פרוטוקול מאשרת  פה אחד: מליאת המועצה החלטה 

 
  מנמרוד בן אהרון פרידה  .3

שנים מפקד יחידת חילוץ הר הנגב . ערן סיפר על פעילות המקצועית של נמרוד להפוך  5נמרוד שימש במשך 
את היחידה  שמטרתה בראש ובראשונה להציל חיים, לגורם מקצועי בהיבט של כשירות  המתנדבים ובהיבט 

האזור שלנו כמדבר הארגוני, אך לא פחות מכך תרומתה של יחידת החילוץ לקידום המיתוג התיירותי של 
  ידידותי. 

מליאת המועצה אישרה הפעלת מחסן ליחידה בקבוץ שדה בוקר . כמון כן נמצאים בתהליך גיוס כספים 
 למבנה קבע שימוקם בכניסה למדרשת בן גוריון . 

מתנדבים מרמת הנגב והאחרים ממצפה רמון  50מתנדבים מהם כ  80נמרוד סקר את פעילות היחידה לה כ  
 שכול ודימונה .  ירוחם א

 על תרומתו רבת השנים להתיישבות ברמת הנגב.לנמרוד על הפעילות התנדבותי מליאת המועצה מודה 
 
 הצגת תוכנית אסטרטגית כלכלית  .4

חברת דה לויט נבחרה על ידי המועצה להכין תוכנית אסטרטגית  שמטרתה העיקרית יצירת מקורות הכנסה 
ן שריכז את מגרעון הצפוי בתקציב בשל ביטול סיווג עיר עולים .  עידן אורעצמית ( ארנונה) למועצה לנוכח ה

  המלצות לתחומי מיקוד הפיתוח כלכלי . הצוות העבודה  סקר בפני המליאה את עיקרי ממצאי התוכנית ו
 חברי המליאה שאלו שאלות והתקיים דיון . 

קדם  למאמץ גדול להשלים פערים וראש המועצה סיכם כי המסר העיקרי שעולה הוא כי עלינו לעשות 
סטוטוריקה ותכנון  שיאפשרו ייזום מוקדי תיירות למשל וכן עבודה מאומצת וממוקדת מול משרדי 

 הממשלה .
  מצורפת המצגת

 
   תב"רים ונושאים כספיים . 5

     :  תב"רים אישור )א
 

 תוכנית אב אסטרטגית:  )חדש( מטרה: :1706תב"ר 
 החטיבה להתיישבות  ₪ 100,000   סכום: 
 )30,000$קרן מיראז' (  ₪ 103,672    
 רשות מקרעי ישראל  ₪ 262,080    

  ₪ 465,752   :סה"כ  
 

 :רכישת רכב בטחון לניצנה  )חדש( מטרה: :1707תב"ר 
 משרד הביטחון  ₪ 120,000   סכום: 
 176600823מוניציפאלי ניצנה    ₪ 000,30    

  ₪ 150,000   :סה"כ  
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 הקמת ממ"ד בשדה בוקר  )חדש( מטרה: :1708תב"ר 
 משרד נגב גליל  ₪ 450,000   סכום: 
 השת' היישוב שדה בוקר   ₪ 000,60    

  ₪ 510,000   :סה"כ  
 

 ריהוט וציוד להרחבת ב"ס נגב סיני  )חדש( מטרה: :1709תב"ר 
 199000920העברה מתקציב רגיל   ₪ 500,000   סכום: 

  ₪ 500,000   :סה"כ  
(נערך מכרז דרך משכ"ל) + הערכה של עלויות  ₪ 140,750זה כולל ריהוט וציוד לכיתות הנוספות בסך של סכום 

 ).₪ 150,000אש"ח), הזעקות, מצלמות וציוד נוסף (כ  200 -מחשוב (כ
 

 התייעלות אנרגטית בקדש ברנע, אשלים, כמהין וטללים  )חדש( מטרה: :1710תב"ר 
 199000920העברה מתקציב רגיל   ₪ 0,0001,02   סכום: 

  ₪ 1,020,000   :סה"כ  
 רצ"ב מכתב הסבר של הילה קפלן.

 
 תוכנית ישובית שדה בוקר  )שינוי( מטרה: :1229תב"ר 

 משרד החקלאות  ₪            59,600   סכום: 
 קרנות המועצה  ₪           274,860    

  ₪ 919,874   :סה#כ  
 ממשרד החקלאות  ₪ 20,000     גדלה:ה  
  ₪ 939,874   סה"כ סכום חדש:  

 
 תכנון וביצוע בית ספר תיכון  )שינוי( מטרה: :1635תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪      13,100,000   סכום: 
  ₪ 13,100,000   :סה#כ  
 תרומת קהילת דנבר להצטיידות  ₪ 37,695   )10,861$( גדלה:ה  
 MACKתרומת משפחת   ₪ 106,968   )30,000$(   
  ₪ 13,244,663   סה"כ סכום חדש:  

 התרומות התקבלו בעמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב ומועברות לתב"ר במועצה.
 

 שיפוץ במצפור הקומנדו הצרפתי  )שינוי( מטרה: :1699תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪      20,000   סכום: 
 משרד הביטחון  ₪      65,000    

  ₪ 85,000   :סה#כ  
 השתת' חברת מגלים  ₪ 35,000     גדלה:ה  
  ₪ 120,000   סה"כ סכום חדש:  

 
 שיזף תכנון הגדלת מחנה זמני  )שינוי( מטרה: :1641תב"ר 

 תרומה מאקסודוס נורד  ₪      400,000   סכום: 
 קרנות המועצה  ₪      000200,    

  ₪ 600,000   :סה#כ  
 אקסודוס נורד  ₪ 200,000     גדלה:ה  
  ₪ 800,000   סה"כ סכום חדש:  

 
 הקמת אולם ספורט משולב במדרשה  )שינוי( מטרה: :1474תב"ר 

 טוטו ווינר  ₪      3,885,580   סכום: 
 מפעל הפיס + תרומת משפ' בכמן  ₪      2,156,824    

 משרד השיכון  ₪      2,054,000
 המועצהקרנות   ₪      0002,300,    

  ₪ 10,396,404   :סה#כ  
 הכנ' ממכירת מכרזים  ₪     4,050     גדלה:ה  
 משרד נגב גליל  ₪ 474,820       
  ₪ 10,875,274   סה"כ סכום חדש:  
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 את התב"רים הנ"ל מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

     :  נוספים כספיים נושאים )ב
 
 טלליםלתקציב ועד מקומי  1. אישור שינוי 1
 

 ש"ח. 820,300תקציב נוכחי : 
 ש"ח. 855,400תקציב לאחר העדכון : 

 
 לתקציב ועד מקומי רתמים: 1. אישור שינוי  2
 

 ש"ח. 710,082תקציב נוכחי : 
 ש"ח. 755,182תקציב לאחר העדכון : 

 
 לתקציב ועד מקומי באר מילכה: 1. אישור שינוי  3
 

 ש"ח. 444,774תקציב נוכחי : 
 ש"ח.  479,874העדכון :  תקציב לאחר

 
 :מרחב עםלתקציב ועד מקומי  1. אישור שינוי  4
 

 ש"ח. 854,188תקציב נוכחי : 
 ש"ח.  889,288תקציב לאחר העדכון : 

 את השינויים הנ"ל מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:
 
 

 הרך בגיל תשע"ט הלימודים לשנת היערכות ג.          
 

להתאמות ושיפוצים במוסדות חינוך. לאחר בחינת הבקשות ישובים מחלקת גיל רך גנים הגישה רשימה של  בקשות 
 להלן.הרשומים בטבלה  ממליץ לאשר את הסכומיםהצוות 

 הסכומים נקבעו בעיקר על פי צרכי בטיחות וצמיחה דמוגרפית.
  199200780 רזרבה העברה מתקציב רגילמקור המימון: 

 

 )2018/19( תשע"ט  

 ישוב
מס' 

 עלות שיפוצים ילדים
 120,000 ₪ 102 משאבי שדה

 0 ₪ 62 טללים
 14,000 ₪ 145 מדרשה
 33,000 ₪ 62 אשלים
 235,000 ₪ 85 רביבים

 9,000 ₪ 107 מרחב עם
 140,000 ₪ 70 שדה בוקר

 27,000 ₪ 175 רתמים
 13,000 ₪ 90 מחנה טלי

 
898 ₪ 591,000 

 
 המקומיים של משאבי שדה, רביבים,ושדה בוקר יבצעו מכרזי זוטא ויעדכנו את תקציב הועד בהתאם. הועדים

יבחרו את הקבלנים לאחר ביצוע הצעות מחיר הועדים המקומיים של טללים,מדרשה,אשלים,מרחב עם, ורתמים 
 ויעדכנו את תקציב הועדים בהתאם.

 eliezer@rng.org.il   |  08-6564123/125טל. |    050-7282950נייד: 
 נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת   |    www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 

 

mailto:eliezer@rng.org.il


 
 

 

 
 

 
לוא העבודות ולאחר הגשת דרישת תשלום כולל המועצה תעביר את ההקצבות לועדים רק לאחר ביצוע מ

 האסמכתאות הנדרשות למנהלת ג"ר/גנים אשר תאשר דרישות אלה לתשלום.
 

 780199000 רזרבה לתקציב"מסעיף  ₪ 591,000 )  1, נמנע  0, נגד  14ברוב ( בעד  מאשרת: מליאת המועצה החלטה
 לביצוע הנ"ל." 
 

 ף עם החטיבה להתיישבות תאישור פרוייקטים במימון משו ד.
שבמימון שבטבלה המצורפת  המועצה מתבקשת לאשר את הפרוייקטים גזבר המועצה הסביר לחברי המליאה כי 

חלקי או מלא של החטיבה להתיישבות. על פי נהלי החטיבה להתיישבות על המועצה לאשר את הפרוייקטים ומימונם 
הפרוייקטים. רק לאחר מכן החטיבה להתיישבות תוציא התחייבויות ולהעביר את פרוטוקול המליאה שאישרה את 

 חשביות או הסכם לפרוייקטים השונים .  
 לאחר שנקבל התחייבויות החטיבה נוכל לפתוח תב"רים ו/או לבצע שינוי לאותם תבר"ים 

 
(  ולמועצההמשותפים לחטיבה להתיישבות את רשימת הפרוייקטים פה אחד  מאשרת : מליאת המועצה החלטה

 )זה לטבלה היא חלק בלתי נפרד מפרוטוקו
 
 
 מכרז קרטון ופלסטיק ( מצ"ב)לאישור הוספת נספח  . 6

 .הילה קפלן מנהלת אגף שפ"ה הסבירה את הצורך באישור המליאה להוספת הנספח  
 את הנספח  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה

 
 זמנית של אתר אשפה אשליםאישור חוזה עם אתר דודאים עקב סגירה  . 7

המועצה נאלצת לסגור את אתר אשלים עד  אשר יבחר מפעיל חדש . לשם כך נדרש פינוי האשפה לאתר 
תקציב המועצה יעודכן בחצי שנתי  שום שההוצאה אינה מתוקצבת . כרגעדודאים . נדרש אישור מליאה מ

 לים. אש בהתאם . (מצורף מסמך אומדן עלויות ) עקב סגירה זמנית של אתר
  ההסכם עם אתר דודאים את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה 
 
   2019 -אישור תבחינים למתן תמיכות ב .  8

וחוות דעתו של   2019גזבר המועצה מסר כי אנחנו נדרשים היום לאשר  את התבחינים למתן תמיכות לשנת 
  היועץ המשפטי.

 כולל חוות דעתו של היועץ   2019 -בהתבחינים למתן תמיכות את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה 
 המשפטי.                             

 
  17/5/18אישור פרוטוקול הועדה המקצועית למתן תמיכות מיום  .9
 אליה החליטה לאשר אותן בהתאם לפרוטוקול הרצ"ב המהווה   שדנה בבקשות שהופנו  הועדה המקצועית 

 מלוא הסכום שתוקצב בתקציב  –אש"ח  50חלק בלתי נפרד ממנו. סכום הבקשות שאושרו הינו בסך של               
              2018. 

פרוטוקול הועדה למתן תמיכות . פרוטוקול הועדה הוא חלק את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה
 בלתי נפרד  ממסמך זה. 

 
 2018במאי  5מיום  81/1/1ביקורת מס אישור פרוטוקול ועדת  .10

רו"ח שטרק מבקר הפנים , סקר את עבודת הביקורת שערך בנושא נוהל טלפונים ניידים לעובדים. ועדת 
 )מצ"ב  (אמץ את המסקנות . להביקורת שדנה בנושא מקבלת את המלצות הביקורת וממליצה למליאה 

. פרוטוקול הועדה הוא חלק בלתי ועדת הביקורת את פרוטוקול  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה
 נפרד  ממסמך זה. 

 
 : אישור חברי ועדת התקשרויות  (בהתאם לנוהל התקשרויות משרד הפנים ) .11

 סוניה רביבו,  עו"ד אבי להם  אליעזר בן סעיד אדוה לויד,: ההצעה              
נדרשות הרשויות להתקשר עם יועצים שונים בהתאם  2018: על  פי הנחיות משרד הפנים החל משנת הסבר 

לנוהל חדש המחייב הקמת מאגר יועצים וכן אישור של ועדת התקשרויות  הכוללת את הגזבר המנכ"ל היועץ 
 המשפטי ומנהלת ועדה . 

 רויות: גזבר המועצה, מנכ"לית המועצה  חברי ועדת ההתקשאת  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה 
 והיועץ המשפטי.              

 
  אישור מנהלי מאגרי המידע .21
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: המועצה מחזיקה מאגרי מידע של תושבים . היא נדרשת לרשום אותם כחוק . לכל מאגר מידע (כמו הסבר

 )מאגר ניוזלטר (   מישירה אברה :ניידים להודעות לתושבים ) יש למנות אחראי . להלן שמות המנהלים
 . )מאגר חינוך(  מאיה אלמליח  )הודעות לתושבים( מור כהן,  )מאגר דמוגרפי( צימרינגאופיר 

  מנהלי מאגרי המידע .את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה 
 

  של הועדים המקומיים: 2017אישור דו"חות כספיים  .31
קיבוץ רביבים, קיבוץ משאבי שדה, הדוחות הכספיים של את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה              

 . וכפר רתמים קיבוץ שדה בוקר
 

 אישור ועדות ביקורת לועדים מקומיים: .41
a. גולן כפרי, שארל קרואר, הילה שלישכמהין : 
b. ניבה הובל, יפתח גורני, ברק לנדרבאר מילכה : 
c. ליטל תמרקין: אנאל פרוינד, אשר שפרינגר, מרחב עם 
d. יואב קץ, אמיר פלג, ברק מוסקוביץקדש ברנע : 

 הרכב ועדות הביקורת של הועדים הנ"ל את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה
 

  על השתתפותם עבור מרכז צעירים JNFאישור הסכם עם   . 51
   190,000 סך שלבתרומה  -בהקמת מרכז צעירים  JNF USAעל השתתפות ההסכם הוצג בפני חברי המליאה  

 . כנהוד התרומה תועבר לעמותה עירונית למען התושב והקהילה ברמת הנגב. הפרוייקט יבוצע במועצה יחד   $             
 עם מקורות מימון נוספים שיגויסו למטרה זו.            

 ההסכם  את  פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה 
 

  : 17ביוני  30אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור  ל  . 61
  2017ליוני  30החצי שני ל הסקור  ח הכספי"את הדו פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטהה 
 
 :  2018של  1אישור  דו"ח רבעוני  .71
  2018לשנת  1הרבעוני  את הדוח פה אחד: מליאת המועצה מאשרת החלטה 
  

 אישור שינויים בתקנון החברה בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית –מי רמת הנגב בע"מ .        81

אליעזר בן סעיד, שליווה את המגעים עם משרד הפנים: מי רמת הנגב בע"מ הוקמה בשעתו בהתאמה  

חברה עירונית, וההקמה אושרה בשעתו על ידי  להוראות משרד הפנים שהיו בתוקף אותה שעה, לרבות נוהל אסדרת

מנכ"ל משרד הפנים. במהלך השנים שינה משרד הפנים את נוהל האסדרה והמועצה  נדרשה על ידי משרד הפנים 

 לפעול להתאמה של תקנון החברה להוראות הנוהל המעודכן.

ע"מ עליו סומנו כל השינויים להזמנה לישיבה זו צורפו שני מסמכים: האחד, התקנון הקיים של מי רמת הנגב ב

שנדרשו על ידי משרד הפנים, והשני, עותק של התקנון לאחר שנקלטו בו כל השינויים שסומנו בעותק הקודם, עותק 

שאושר על ידי הלשכה המשפטית של משרד הפנים ובפינה הימנית העליונה של כל עמוד מופיעה חותמת "משרד 

וצעים בתקנון החברה, כולם ללא יוצא מהכלל, מתחייבים לפי נוהל לשם זיהוי בלבד". השינויים המ –הפנים 

 האסדרה הנזכר לעיל ודרישות משרד הפנים. 

 :החלטה

לשם זיהוי  –מאשרים את תקנון מי רמת הנגב בע"מ בנוסחו החדש, שכל עמוד בו נושא חותמת "משרד הפנים 

 ברה. בלבד", על כל השינויים הכלולים בו לעומת התקנון הנוכחי של הח

 נמנעו.   0-ו 0, נגדה הצביעו 15בעד ההחלטה הצביעו 
 

 ,בברכה
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 דורון ערן

 המועצה ראש

 רשמה: אדוה לויד
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